REGULAMIN TARGÓW KOLEKCJONERÓW W SKIERNIEWICACH
Organizatorem wskazanym Targów Kolekcjonerów jest Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

1.

Targi Kolekcjonerów są imprezą o charakterze tematycznym, a Organizator zastrzega sobie

prawo do własnego wyboru wystawców oraz wydawania zakazu handlu określonymi artykułami.
2.

Targi Kolekcjonerów odbywają się cyklicznie, w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz.

8:00 – 14:00
3.

Opłata za wynajem powierzchni handlowej jest jednorazowa w określonej kwocie: 20 zł

(słownie: dziesięć złotych). Wystawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza (imię i
nazwisko, nr telefonu, klauzula RODO, wywiad epidemiologiczny). Formularz wraz z wywiadem
epidemiologicznym wystawca otrzyma do wypełnienia podczas Targów Kolekcjonerów. Istnieje
możliwość pobrania formularza ze strony www.cekis.pl
4.

Płatność tylko gotówką. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty.

5.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie wystawców i kupujących, oraz za

szkody spowodowane przez uczestników i osoby trzecie.
6.

Wystawcy są zobowiązani do zabrania wszystkich swoich rzeczy i pozostawienie po sobie

porządku ( posprzątanie po sobie) do godz. 14:00 w dniu zakończenia Targów.
7.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialność za pochodzenie i legalność wystawionych

eksponatów, ich jakości i autentyczności.
8.

Sprzedający muszą być zaopatrzeni we własne maseczki, rękawice i płyny odkażające.

9.

Organizatorzy zapewniają sprzedającym dostęp do bieżącej wody i WC. Organizatorzy

zapewniają również pojemnik dedykowany na zużyte środki ochrony osobistej.
10.

Sprzedający są zobowiązani do zachowywania dystansu społecznego.

11.

Sprzedający powinien umożliwić każdej osobie, która zamierza wziąć eksponat do rąk,

dezynfekcję dłoni.
12.

Na placu może przebywać do 150 osób.

13.

Zabezpieczeniem terenu, na którym odbywają się Targi Kolekcjonerów oraz weryfikacją

ilości osób przebywających na placu zajmuje się Straż Miejska lub/i Policja.
14.

Na terenie Targów Kolekcjonerów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

15.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

16.

Każdy ze sprzedających zobowiązany jest – zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora

Sanitarnego - do wypełnienia ankiety epidemiologicznej. Dane są zbierane w celu poinformowania
o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.
17.

Każdy ze sprzedających zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą RODO oraz z

powyższym Regulaminem (na stronie internetowej cekis.pl, w najbliższą sobotę 01.08.2020
doręczone do rąk własnych).
18.

Odwiedzający targi są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust oraz zachowania dystansu

społecznego.

